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Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

gjennomføring av tiltak og utvikling – 

oppfølging av styresak 146-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord skal være en arbeidsplass som kjennetegnes ved et forsvarlig arbeidsmiljø 
som gir trygghet overfor pasienten, høy kvalitet i behandlingstilbudet og respekt for 
enkeltindividet. 
 
Implisitt i dette ligger det at lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstid skal overholdes, 
herunder at det skal tilstrebes mest mulig jevn fordeling av overtidsarbeid, der 
overtidsarbeid er nødvendig. 
 
Helseforetakene benytter GAT arbeidsplansystem som verktøy for planlegging av 
ansattes arbeidstid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har nylig oppgradert til 
versjon 5.4. Øvrige helseforetak har versjon 5.2/5.3. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord i styremøte, den 14. desember 2011. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny 
styresak i 4. kvartal 2012, som viser gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne 
saken og utviklingen av brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak. 
 
Saken legges fram for styret for å se nærmere på utviklingen i antall brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene, samt på hvilke hovedområder innsatsen bør styrkes i 
arbeidet med overholdelse av arbeidstid i henhold til lov- og avtaleverk. 
 
Bakgrunn/fakta 
Kartlegging av brudd 
I 2011 ble det gjennomført en AML1

 

-rapportering (måling av brudd på 
arbeidstidsbestemmelser) i forbindelse med Arbeidstilsynets oppfølging av forhold 
knyttet til arbeidstid i helseforetakene. Perioden for måling av AML-brudd var da 
1.1.2011 til 15.4.2011.  

 
 
                                                        
1 AML = Arbeidsmiljøloven 
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Ett av redegjørelsens 5 punkter var formulert som følger: 
En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de 
enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av 
grensene for 

 

daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. 
arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

Med bakgrunn i omfanget av brudd og systemmessige svakheter i GAT (se under), er det 
gjennomført ny AML-rapportering for tilsvarende periode i 2012. 
 
Omfanget av AML-brudd for perioden 1.1.2012 til 15.4.2012 viser en økning på 12.000 
brudd, det vil si ca. 36.000 brudd sammenlignet med samme periode i 2011 
(se vedlegg, tabell 1). Tallene viser at økningen er gjennomgående på ca 50 % for alle 
helseforetak i Helse Nord (Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT er ikke 
medregnet).  
 
Ut fra at det er ca. 16.000 til 17.000 ansatte i Helse Nord (inkl. vikarer), gir dette  
ca. 1,5 til to brudd pr. ansatt for den aktuelle perioden 2012. Tall fra GAT viser 
tilsvarende, se tabell 2 i vedlegg. 
 
Hovedtyngden av økningen er knyttet til ca. 11.000 brudd på daglig arbeidstid (les: 
grensen for hvor mange timer det kan jobbes pr. døgn). Når det gjelder ukentlig 
arbeidstid (les: grensen for hvor mange timer det kan jobbes pr. uke) er antall brudd i 
regionen på samme nivå som i 2011. Det har vært noe økning av antall brudd på 
daglig/ukentlig fritid (les: i henhold til arbeidstidsbestemmelsene har man krav på et 
visst minimum sammenhengende fri pr. døgn og uke).  
 
Hovedpunkter fra kartleggingen 2011 
• Det var samlet ca. 24.000 brudd i Helse Nord. 
• En av de mest fremtredende årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

arbeidstid brytes i helseforetakene, var uforutsett fravær gitt på kort varsel. Videre 
fant man at høyt sykefravær på samme tid, mangel på vikarer, krevende pasienter 
og høyt nivå på ø-hjelp var sentrale årsaksfaktorer. 

• Foretakene meldte at de tar tak i disse utfordringene gjennom økt bruk av GAT, 
herunder bemanningsplanlegging for alle ansatte, tidligere planlegging av 
ferieavviklingen, jevnest mulig fordeling av merarbeid/overtid, samt bruk av 
vikarpooler/bemanningssenter ved enkelte helseforetak. 

• Tallene fra kartleggingen var upålitelige gjennom bruk av GAT fordi: 
o Dispensasjoner var kun unntaksvis lagt inn i GAT. 
o GAT teller feil i følgende situasjon, eksempel 1: 
 Fra 0730-1500 har den ansatte dagvakt (ordinær arbeidstid). 
 Fra 1500-2230 har den ansatte ”beredskapsvakt” (er ikke tellende arbeidstid, 

men den ansatte får godtgjørelse for å være tilgjengelig). 
 Fra 2230-0730 har den ansatte nattevakt (ordinær arbeidstid). 

 
GAT registrerer ikke i slike tilfeller at det har vært et opphold i ordinær 
arbeidstid. GAT teller i slike tilfeller dagvakten og nattevakten som 
sammenhengende arbeidstid, noe som resulterer i brudd.  
Utrykning under ”beredskapsvakten” gir følgelig også brudd. 
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o GAT teller feil i følgende situasjon, eksempel 2: 
 En ansatt er tilsatt i avdeling A. 
 Den ansatte ”leies ut” videre til annen avdeling B. 
 Eventuelle planlagte vakter i avdeling A som ikke skal arbeides som følge av 

utlånet til avdeling B må slettes. Hvis ikke resulterer arbeidet i avdeling B til 
dobbel registrering av vakter og følgelig brudd.  

 
Aktiviteter siden kartleggingen 2011 
I tiden fra rapporteringen 2011 fram til ny rapportering 2012 er det blitt gjennomført 
en rekke aktiviteter ved helseforetakene og overfor systemleverandør, som har til 
formål å bedre kvaliteten på tallgrunnlaget, samt forbedring i arbeidet med å unngå 
AML-brudd. 
 
Organisatoriske tiltak 
• Det er flere ansatte som har tatt i bruk GAT 2012, enn i 2011. En langt større andel 

av legene er nå inkludert.  Dette gir potensielt flere brudd. 
• Vikarer er lagt inn i GAT. Dette medfører potensielt flere brudd. 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fått innleide vikarer inn i GAT i 2012. 

Dette medfører potensielt flere brudd. 
• Dispensasjoner er i større grad lagt inn i GAT. Dette medfører økt antall brudd i gitte 

situasjoner2

• Flere helseforetak har gjennomført opplæring i hvordan unngå AML-brudd. 
Nordlandssykehuset har utarbeidet opplæringsmateriell som alle helseforetak har 
fått tilsendt. Tiltaket forventes å ha den effekt at antall brudd blir redusert. 

. 

 
Systemtekniske tiltak 
• Det er i GAT huket av for justering av døgnskille i regionen, det vil si at dobbelvakter 

(aften + påfølgende nattevakt) som går over døgnskille ses i sammenheng. Dette 
resulterte i at antall brudd økte. 

• Det er gjort systemmessige innstillinger i regionen for hvilke type fravær som skal 
anses som tellende arbeidstid, og hvilken som ikke skal telle. F.eks. vil sykefravær 
ikke komme til fradrag i timetallet man jobber pr. dag/uke i forhold til beregning av 
om arbeidstidsbestemmelsene brytes. Effekten av dette er uviss. 

• Det er gjort systemmessige innstillinger i regionen, hvor GAT forholder seg til 
faktisk arbeidet tid som utgangspunkt i forhold til grenseverdiene for hvor mange 
timer den ansatte kan jobbe pr. dag/uke(såkalt variabel pott). Effekten av dette er 
uviss. 

• Det er gjort framstøt overfor GATsoft med hensyn til at systemet må levere reelle 
antall brudd. Det gjenstår noen områder for systemtekniske forbedringer, hvor 
GATsoft planlegger trinnvise programforbedringer fram mot våren 2014. 

  
 
  

                                                        
2 Dersom grensen i forhold til dispensasjoner brytes, telles brudd i forhold til opprinnelig grenseverdi 
også. 
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Vurdering 
Organisatoriske forhold 
I kraft av at de fleste ansatte nå er registrert i GAT, har vi et bedre grunnlag for å ha 
oversikt over de ansattes arbeidstid, herunder brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 
Utestående personell bør registreres så snart som mulig. 
 
Overvekten av brudd ligger for personell som går helkontinuerlig tre-skiftarbeid, samt 
hos ambulansepersonell. 
 
Driften fordrer dispensasjoner på ulike områder. Det gjenstår enda arbeid med å få 
nødvendige dispensasjoner etablert og registrert, før arbeidet starter opp. Det 
oppfordres til at opplæringen knyttet til dette følges opp, der det ikke allerede er 
gjennomført. Dette med det mål å gjøre ledere i stand til å utføre denne oppgaven, 
herunder planlegge driften for å unngå unødvendige brudd.  
 
Det tilrås videre at GATsoft inviteres til temadag for nærmere gjennomgang for å sikre 
at programvaren benyttes riktig. 
 
Der antall brudd har økt som følge av at dobbeltvakter er blitt synlige, og resulterer i 
brudd, bør aktuelle arbeidsplaner ses nærmere på. Det skal ikke planlegges med for 
lange vakter. 
 
Jevnlige målinger for å avdekke AML-brudd er sentralt i forbedringsarbeidet. Det er 
grunn til å tro at innføringen av nytt lønns- og personalsystem har fått prioritet foran 
arbeidet med oppfølging av arbeidstid. Dette arbeidet ferdigstilles oktober 2013. Det er 
derfor grunn til å be om at arbeidet med oppfølging av AML intensiveres i tiden 
fremover.  
 
Systemtekniske forhold 
Justering av døgnskille i globalt oppsett av programvaren avdekker brudd ved lange 
vakter og skal opprettholdes. Øvrige innstillinger i GAT anbefales opprettholdt, da det 
vurderes å gi det rette grunnlaget for beregning av brudd. 
 
Rapporteringen for 2012 viser at systemet fortsatt feilregistrerer brudd. I 
sammenligningsøyemed er grunnlagene fra 2011 og 2012 til dels så forskjellige, at en 
direkte sammenligning er lite fruktbart. Den markante økningen må dog sies å tillegges 
fokus, da nok ikke hele økningen skyldes systemfeil og datagrunnlag alene. 
 
I dialog med systemleverandør planlegges følgende forbedringer på området: 
- Versjon 5.4 (release november2012):  

Det vises kun brudd på grenseverdier i henhold til dispensasjoner. 
- Versjon 5.5 (release mai 2013): 

Beregner ikke brudd som vist i eksempel 1 over. 
Bedre rapportgenerator. 

- Versjon 5.6 (release november 2013):  
Andre mindre forbedringer.   

 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 31



 

Oppgradering til nyeste versjoner av programvaren vil følgelig være av betydning for 
rapportering av mest mulig reelle brudd. I et regionperspektiv er det videre fordelaktig 
at Helse Nord opererer med samme versjon for å få sammenlignbar rapportering. 
 
Det rådes derfor til tettere dialog med helseforetakene for i større grad å operere med 
samme versjon. Dette for å sikre enhetlig og konsistent rapportering i helseforetaket og 
regionen.  
 
Tilsvarende vil det å operere med samme versjon i regionen være en styrke på flere  
HR-områder, eksempelvis prosjektet med medarbeiderundersøkelser hvor nødvendig 
funksjonalitet vil være tilgjengelig i GAT versjon 5.4 og nyere. 
 
Det bør utøves et våkent blikk for eventuelle nye feilkilder, slik at Helse Nord sikrer å få 
utviklet standard programvare i tråd med våre krav til rapportering på aktuelt område. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling til 
orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene følge opp at etterlevelse av 

vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid settes på dagsorden. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de tiltak som er nevnt i 
saken, og inkludere nøkkeltall for arbeids- og hviletid i tertialrapporten fra og med 
2. tertial 2013. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tabeller 
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Vedlegg – tabeller 
 
Tabell 1 

 
Tabell: antall brudd  på daglig og ukentlig arbeidstid, samt daglig og ukentlig fritid for perioden 01.01. – 15.04. 2011 og 2012. 
 
 

Tabell 2 

 
Tabell: Gjennomsnittlig antall brudd per ansatt i GAT i perioden 01.01. – 15.04.12 
 

 

Periode:
01.01. - 15.04.

Helgelandssykehuset HF UNN HF NLSH HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Bruddtype 2011 2012 Endring 2011 2012 Endring 2011 2012 Endring 2011* 2012 Endring 2011 2012 Sum endring

Daglig arbeidstid 1958 3750 1792 4146 7875 3729 3571 6945 3374 942 3176 2234 10617 21746 11129
Ukentlig arbeidstid 1242 973 -269 3073 3421 348 2997 2954 -43 960 1000 40 8272 8348 76
Daglig og ukentlig fritid 597 740 143 2502 2561 59 1382 1765 383 495 682 187 4976 5748 772

Sum 3797 5463 1666 9721 13857 4136 7950 11664 3714 2397 4858 2461 23865 35842 11977

2011*: halvårstall omregnet til periode 01.01. - 15.04.11

Helgelandssykehuset HF UNN HF Nlsh HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Antall brudd 01.01. - 15.04.12 5463 13857 11664 4858 24178
Antall ansatte i Gat foreligger ikke 8075 5660 2230 15965
Gj. antall brudd per ansatt i Gat for perioden** 1,7 2,1 2,2 1,5

** Helgelandssykehuset inngår ikke, mangler data
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